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ZAPISNIK 23. SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA , 
Z DNE 17.04.2019 OB 17 . URI V HOTELU DIANA V MURSKI SOBOTI 

 
 

 
Vabljeni društva, klubi in zveze člani Športne zveze Murska Sobota, 
prejemniki plaket Športne zveze Murska Sobota, ter ostali. 
 
PRISOTNI: 
 

1. Rokoborsko društvo  Murska Sobota 
2. Karate klub Mura-Ken Murska Sobota 
3. Aerobic klub Murska Sobota 
4. Ženski odbojkarski klub Murska Sobota 
5. Atletski klub Pomurje 
6. Planinsko društvo Matica 
7. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota 
8. Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota 
9. Športno strelsko društvo Murska Sobota 
10. Košarkarski klub Radenska Creativ 
11. Namizno teniški klub Sobota 
12. Kegljaški klub Radenska 
13. Društvo paraplegikov Murska Sobota 
14. Rokometni klub Pomurje 
15. Teniški klub Murska Sobota 
16. Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota 
17. Romsko društvo nogometna šola Pušča 
18. Športni klub Pomurje deset 
19. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota 

 
Na seji so bili prisotni tudi mediji,  člani predsedstva Športne zveze  Murska Sobota, 
člani nadzornega odbora, drugi predstavniki klubov in društev, ter dobitniki plaket . 
Predstavnikov MO Murska Sobota ni bilo. 

 
DNEVNI RED : 
 

1. Otvoritev občnega zbora in predlog za organe občnega zbora ter izvolitev organov 
občnega zbora; Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članov. 

2. Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota. 
3. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije. 
4. Potrditev zapisnika 22. seje občnega zbora. 
5. Razprava o poročilih in sprejem sklepov. 
6. Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota. 
7. Pristop novih društev v članstvo Športne zveze Murska Sobota. 
8. Razno- 

- Beseda gostov 
- Ostale informacije 
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1. Otvoritev občnega zbora in predlog za organe občnega zbora ter izvolitev organov 
občnega zbora; poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti 
 

Sejo je odprl predsednik Športne zveze Murska Sobota g. Andrej Gomboši , ki je nagovoril in 
pozdravil vse prisotne. Uvodoma je povedal , da je v skladu z 26. členom statuta » Skupščina 
ŠZ MS  sklepčna, če je ob predvidenem začetku skupščine navzočih več kot polovica (1/2) 
vseh predvidenih polnopravnih zastopnikov. 
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 20 (dvajset) minut, 
nato skupščina veljavno sklepa , če je prisotno več kot tretjina (1/3) vseh predvidenih 
zastopnikov.« 
 
Predsednik ŠZ MS g. Andrej Gomboši po tem predlaga organe občnega zbora: 
Delovno predsedstvo: predsednik Štefan Puhan, člana Goran Gutalj in Stanko Šernek 
Zapisnikar : Milica Menart 
2 overitelja  zapisnika:  Jože Ružič in Andrej Brinar 
Verifikacijska komisija: predsednik Igor Makari, član Iztok Škraban 
 
Predsednik ugotovi sklepčnost na osnovi seznama prisotnosti in pooblastil ter nadaljuje sejo . 
Daje na glasovanje predloge za organe zbora. Glasovanje je javno z dvigovanjem rok. 
Predloge prisotni na seji sprejmejo soglasno. 
 
Predsednik verifikacijske komisije poda uradno poročilo o prisotnosti članov na seji  :   
Od 53 članov je na seji prisotno 19 članov ŠZ MS kar je več ko 1/3 prisotni in se seja lahko 
nadaljuje. 
Sejo naprej vodi delovno predsedstvo. 
 
 

2. Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota 
 
Spoštovani predstavniki društev in klubov, cenjeni prejemniki plaket Športne zveze Murska 
Sobota ter ostali gostje. 

Pozdravljeni na 23. redni seji skupščine Športne zveze Murska Sobota, ki je sklicana z 
namenom, da skozi poročila pregledamo realizacijo dela za leto 2018.  

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je v letu 2018 uskladilo do sedaj veljavni statut ŠZ 
MS z novim Zakonom o športu.  

Športna zveza je tako v lanskem letu pripravila in sprejela nov statut. Ob tej priliki naj 
opozorim vse prisotne predstavnike društev, da tudi njihova društva uskladijo svoje interne 
akte, predvsem statute društev z novo zakonodajo na področju športa.  

Že v  letu 2017  je predsedstvo ŠZ MS ustanovilo komisijo predstavnikov ŠZ M. Sobota za 
določitev meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Murska Sobota.  Komisija je 
v začetku leta 2018 oblikovala predlog meril za sofinanciranje LPŠ v MO MS, ki je bil poslan v 
obravnavo strokovni  službi za šport na MO MS. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota 
je na 29. seji, dne 14. junija 2018 sprejel Odlok o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. 
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V letu 2019 se bo vrednotenje programov športa v MO MS na javnem razpisu za 
sofinanciranje LPŠ izvajalo na podlagi novega Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa. 
 
Rad bi poudaril, da je športna zveza imela pri reševanju vprašanj in problematike s področja 
športa podporo in razumevanje predstavnikov Mestne občine Murska Sobota, zato se jim ob 
tej priliki v imenu predsedstva Športne zveze M. Sobota, kakor tudi v imenu vseh društev ter 
klubov, zahvalim za dobro sodelovanje. 

Poleg navedenih točk dnevnega reda je cilj današnje skupščine, da predlagamo tudi določena 
izhodišča za naše skupno delo v bodoče. Upam, da bomo ob tem slišali še vaše predloge in 
usmeritve, ki jih bomo nato v skupnem imenu posredovali naprej mestni upravi ter 
mestnemu svetu.  

V skladu s tradicijo bomo tudi na današnji seji podelili priznanja Športne zveze. Na tem 
mestu bi se rad zahvalil v svojem imenu, kot tudi v imenu celotnega predsedstva športne 
zveze današnjim dobitnikom priznanj, kakor tudi vsem vam, ki ste danes tu zbrani. 
Zahvaljujem se vam za vaše amatersko delo v klubih in društvih, predvsem pa za vaše 
nesebično delo ter osebno vlaganje v naš občinski šport.  

Po  22. seji  skupščine ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA, ki je bila v  18. 4. 2018, sem sklical 
4 uradne seje predsedstva, na katerih smo obravnavali tekoče zadeve na področju športa v 
občini, s predstavniki mestne uprave in s predsedniki športnih društev pa smo imeli več 
neuradnih sestankov. 

Več o sejah in vsebinah ki smo jih obravnavali, se nahaja v knjižici Soboški šport na  12 in 
13 strani. 

Članstvo v Športni zvezi Murska Sobota v letu 2018 

V Športno zvezo Murska Sobota je po plačilu letne članarine za 2018  bilo včlanjenih  53 
članov. V letu 2018 pa smo imeli v občini 

Poročilo o delu Športne zveze Murska Sobota za leto 2018 je zajeto v knjižici Soboški šport 
na straneh 12 do 28, ki je bila objavljena na spletni strani športne zveze, danes pa jo vsi 
prejmete tudi v fizični obliki.  

103 kategorizirana športnika ter športnice . 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta Športne zveze Murska Sobota za leto 2018 se nahaja 
na 29 strani knjižice Soboški šport 2018. 

Naj omenim še, da je Program športnih dejavnosti za leto 2019 prav tako objavljen v knjižici 
Soboški šport. Poleg izvedbe osrednjih nalog športne zveze, so v programu za leto 2019 
navedene športno rekreativne prireditve, ki se bodo v letu 2019 izvedle s podporo  športne 
zveze ter interesni programi športa otrok in mladine, ki jih izvaja področni center Pomurje. 

Na koncu z veseljem poročam, da smo s konstruktivnim dialogom že tretje leto zapored  z 
mestno upravo ter s podporo župana dr. Aleksandra Jevška uspeli v nameri, da se sredstva za    
LPŠ MOMS v letu 2019 iz lanskoletnih 300.000 €  zvišajo na 330.000 €. 
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 S tem je predsedstvo Športne zveze Murska Sobota uspelo izpolniti enega od 
najpomembnejših zastavljenih ciljev, ki smo si jih postavili na začetku mandata.  

Tudi v bodoče bodo naša prizadevanja usmerjena predvsem v to, da se sredstva 
namenjena športu ne  bodo zmanjševala. 

 

3. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije 

V imenu nadzornega odbora ŠZ Murska Sobota je poročilo podal g. Rolando Horvat . Sestali 
so se 03.04.2019 ob 8.00 uri na sedežu ŠZ Murska Sobota. Prisotni so bili Rolando Horvat, 
Koloman Horvat , Tomaž Dundek – člani nadzornega odbora in Goran Gutalj sekretar ŠZ 
Murska Sobota.  
 
Nadzorni odbor se je sestal z namenom, da v skladu z obstoječimi pravili zveze pripravi letno 
poročilo o delu organov zveze, kakor tudi o finančnem poslovanju zveze. 
Člani nadzornega odbora so prejeli gradivo za sejo skupščine  Športne zveze Murska Sobota , 
ki bo 17.04.2019. 
Iz gradiva je razvidno poročilo o delu organov zveze ter vse druge aktivnosti od zadnje seje 
skupščine , ki je bila 18.04.2018. 
Vsa poraba finančnih sredstev v  letu 2018  je prikazana po postavkah za katere obstajajo 
kronološki shranjeni ustrezni računi o porabi  finančnih sredstev. 
Ugotovljeno je , da ni odprtih postavk in , da so vse obveznosti poravnane. 
Urejeno je tudi članstvo v klubih, društvih ter zvez. V Športni zvezi Murska Sobota je bilo 
včlanjenih 53 društev ki so plačali članarino. 
Nadzorni odbor Športne zveze Murska Sobota je ugotovil, da je Športna zveza Murska Sobota 
racionalno porabila razpoložljiva sredstva po programu za leto 2018 in izpolnila zastavljene 
programske naloge v letu 2018. 
 
V imenu disciplinske komisije je poročilo podal predsednik komisije g. Jože Ružič.  
Disciplinska komisija pri Športni zvezi Murska Sobota v letu 2018 ni sklicala nobene seje , ker 
ni prejela nobene prijave kakršnega prekrška Pravil Športne Zveze.  
 
 

4. Potrditev zapisnika 22. seje občnega zbora  
 
V nadaljevanju je delovni predsednik dal v razpravo zapisnik 22. seje občnega zbora, ki je bila 
18.04.2018 .Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Športne zveze Murska Sobota in v 
knjižici Soboški šport 2018. Ker se v razpravo ni prijavil nihče sprejme se naslednji sklep : 
Potrdi se zapisnik  22. seje občnega zbora Športne zveze Murska Sobota z dne 18.04.2018. 
Gradivo pod točko 3 in 4 se sprejme soglasno ( 19 za). 
 
 
5. Razprava po poročilih in sprejem sklepov 
 
Delovni predsednik je povedal , da so vsa poročila o dogajanju v letu 2018 , ki so bila tudi 
objavljena in jih je dal v razpravo. 
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Za razpravo se je prvi oglasil Stanko Šernek iz Rokoborskega kluba Murska Sobota  in je 
pohvalil delovanje Športne zveze v letu 2018 in zalaganje predsednika in vseh članov 
predsedstva za poboljšanje stanja v športu v Murski Soboti. Na vseh sejah so sodelovali vsi 
člani. Naša naloga je , da delamo v dobro vseh športov. To kaj smo si zastavili za cilj in kaj 
smo obljubili smo presegli za več kot 30% in to je neverjeten napredek. Pokazali smo, da 
delamo v dobrobit športa.  
 
Sklep: 
Sprejme se poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota, finančno poročilo Športne 
zveze za leto 2018, poročilo Nadzornega odbora Športne zveze Murska Sobota in poročilo 
disciplinske komisije. 
Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
Sklep: 
Sprejme se zapisnik 22. seje Občnega zbora. 
Sklep je bil soglasno potrjen. 
 
 

6. Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota 
 
Podelitev priznanja ŠZ Murska Sobota je usmerjal g. Tonček Gider. Priznanja so podelila 
predsednik Andrej Gomboši in Igor Makari. Dobitniki plaket Športne zveze Murska Sobota so: 
 
                 - Anica Djordjević – plaketa za delo v športu 

 
  - Kegljaški klub Radenska Murska Sobota (50 Let delovanja) 
 

 
7. Pristop novih društev v članstvo Športne zveze Murska Sobota  

 
Po novem statutu  Športne zveze od leta 2017  12. čl.  govori o sprejemu v članstvo 
zveze. 

Za  sprejem so zaprosili naslednji klubi: 
 
1. Avto moto društvo  Štefan Kovač Murska Sobota  
2. Boksarski klub Murska Sobota 
3. AK Goričko 
4. Surf in sup klub Pomurje 
 
V članstvo Športne zveze Murska Sobota so se sprejeli novi člani soglasno, oziroma 
predstavnik AK Pomurje se vzdržal glasovanja.   
Planinsko društvo Mura je prenehalo z delovanjem in je tudi prenehalo s članstvom v ŠZ 
Murska Sobota. Pravni naslednik je Planinsko društvo Matica ki je že član Športne zveze 
Murska Sobota. 
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8. Razno 
 
Pod točko razno so sledile razprave in predlogi v zvezi s problemi v športni zakonodaji in 
športu. 
 
Šernek Stanislav : Zanima me , zakaj v Murski Soboti obstaja več klubov istega športa. To 
imamo sedaj pri atletiki , pri karateju , raznih plesih in podobno. Sredstva se na ta način 
razpršijo.  
Andrej Gomboši: Spomnil bi vas , da je razpis za LPŠ zunaj in se izteče 19. 04.2019. Upošteva 
se novi zakon o športu. Pogodbe za uporabo prostorov oz. telovadnic so vezane na status 
društva v javnem interesu. Kdo ne bo imel status društva v javnem interesu bo plačal višjo 
ceno . 
Igor Makari: Konec leta smo se trudili , da odpremo pisarno OK v Murski Soboti. Tako bi bili 
vsi bližje informacijam. G. Šernek je že več časa v OK kot član odbora OK in pričakujemo , da 
bomo več uspeli doseči za šport v Murski Soboti. 
Goran Gutalj: Poteka vpis v razvid za strokovne delavce v športu. Pošljite svojo 
dokumentacijo na Ministrstvo za izobraževanje in šport , da ne bi imeli naslednje leto pri LPŠ-
ju problema pa tudi z inšpekcijami ne. 
Šernek Stanislav: Stare usposobljenosti ne veljajo. Morate biti vpisani v razvid športnih 
delavcev. Od 19.06.2019 bodo inšpektorji kontrolirali po klubih trenerje. ŠPAK ne more 
prenesti podatke na ministrstvo. Povedal bi še , da smo se veliko ukvarjali s aplikacijo LPŠ-ja. 
Na naše predloge so vedno imeli pripombe. Občina je delala svojo aplikacijo in ta je 
katastrofalna. Več škoduje športu kot pomaga. 
Igor Makari: LPŠ Je v domeni Občine. 
N.Ternar: Nerodno je podpisati pogodbo za prostore za 5 let. Ne vemo kaj se vse lahko zgodi 
za pet let. 
Goran Gutalj: LPŠ je podlaga za izračun . Prej niste imeli težav, ker je šola dobila sredstva 
direktno. Tako so vsi bili zadovoljni. MO Ljubljana dela enako kot smo mi prej. 
Igor Makari:  Pogrešam predstavnike MO Murska Sobota.  Zakaj jih ni ? Predlagam sklep da 
klubi ki niso člani ŠZ ne morejo konkurirati na LPŠ. 
Martin Durič Ženski odbojkarski klub M. Sobota : S podpisom pogodbe za odbojko so klub 
postavili pred gotov čin. 
Mitja Županek Namiznoteniški klub Sobota:  Predlagam sklep , da ŠZ pridobi pravno mnenje 
glede pogodbi. 
Peter Jutršnik : Predlagam, da se  80% sredstev izdvoji za financiranje mladega kadra. Na ta 
način bi pomagali mladim v klubu da po končanem študiju ostanejo v klubu in bi klubi imeli 
izobražene trenerje kot jih zahteva zakonodaja. Sredstva naj ne bi bila iz LPŠ-ja. 
Dušan Pohovnikar - Kegljaški klub Radenska: V imenu članov kluba se zahvaljujem za 
plaketo. Upam pa povedati da je kegljanje pomurski šport in niti en klub ni imel toliko 
uspeha v svojem obstoju kot kegljaški klub, toliko svetovnih prvakov, evropskih prvakov, 
državnih prvakov in podobno iz tega razloga na vse vas apeliram da če je v moči  koga koli da 
nam  pomagate ter nas podprete v prizadevanjih da se kegljanje ponovno vrne v Mursko 
Soboto predvsem podprete našo željo da se eno kegljišče izgradi v Murski Soboti. Za 
informacijo povem da Kegljaški klub Radenska plačuje privatni firmi ki je zdaj lastnik tega 
prostora ker imamo kegljišče šest tisoč € najema na letni ravni, v kljub temu zmoremo da 
klub obstaja ter še naprej vedno tekmuje.  
 



8 
 

Po razpravi je delovni predsednik zaključil sejo ob 18.30 h. 
 
 
 
 
Zapisničarka :  Delovni predsednik: 
 
Milica Menart                                                                                                             Štefan Puhan
  
 
 
 
Overitelja zapisnika: 
 
Andrej Brinar 
 
 
Jože Ružič 
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POROČILO  O 
ŠPORTNI DEJAVNOSTI V LETU 2019 

 

1. SKUPŠČINA 

22. seja redne skupščine Športne zveze Murska Sobota je bila v sredo 17. 4. 2019 ob 
17.00 uri v hotelu Diana.  

 

ANDREJ GOMBOŠI – predsednik, IGOR MAKARI – podpredsednik, GORAN GUTALJ – sekretar, 
ŠTEFAN PUHAN - član predsedstva, ROMAN RATKAI - član predsedstva, PETER JUTRŠNIK - 
član predsedstva, JELKA ORBAN - član predsedstva, MILICA MENART - član predsedstva, 
STANISLAV ŠERNEK - član predsedstva 

Predsedstvo: 

ROLANDO HORVAT, KOLOMAN HORVAT, TOMAŽ DUNDEK 

Nadzorni odbor: 

 

Disciplinska komisija

JOŽE RUŽIČ, DEJAN ŠERNEK,  JASNA DJORDJEVIĆ 

: 

 

2. 
 
PREDSEDSTVO 

 
1. 12. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota  5 . 3. 2019 

Dnevni red:

2. Predlog predsedstva o razdelitvi sredstev po vsebinah za LPŠ v MO MS  

 
 
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 11. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 

3. Plan dela in obravnava finančnega načrta za ŠZ MS v 2019  

4. Razno 

 

2. 13. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 1. 10. 2019 

1. .Obravnava ter potrditev zapisnika 12. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 

Dnevni red:  
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2. Obravnava nove aplikacije za izračun LPŠ in morebitni predlogi za spremembe 
vrednotenja posameznih športnih panog v MO MS. 

3. Predlog dopolnitve meril za izbor najboljših športnikov v MO MS (za Osnovne šole) 

5. Razno 

 

3. 

 

14. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 27 . 11. 2019 

Dnevni red:

2. Mednarodne igre mladih, obravnava 

 
 
1. .Obravnava ter potrditev zapisnika 13. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 
 

 

3. Predlog ŠZ MS - MO MS za višino finančnih sredstev namenjenih LPŠ v 2020 

4. Verifikacija kandidatov za plakete ŠZ MS ter najboljše športnike, športnice, športne 
kolektive v letu 2019 v MO MS 

5. Priprava na volilno skupščino ŠZ MS, predlogi za evidentiranje volilne komisije  

6. Razno  

4. 15. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 11 . 12. 2019 

Dnevni red:

2. Izbor kandidatov za podelitev plakete (priznanja) Športne zveze Murska Sobota v letu 
2019  

 
 
1. .Obravnava ter potrditev zapisnika 14. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 

3. Glasovanje za izbor najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov  v letu 2019 v 
MO MS 

4.  Razno  

 

1.  Pomoč pri pripravi spletne aplikacije za vnos in obdelavo podatkov Letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. 

Športna zveza Murska Sobota je prek svojih organov (komisije) aktivno sodelovala pri 
nastajanju nove aplikacije za LPŠ v Mestni občini Murska Sobota. Aplikacija za vnos in 
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obdelavo podatkov Letnega programa športa je nastala na podlagi Odloka o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. 
Odlok je zelo pomemben dokument ki določa postopek, pogoje in merila za sofinanciranje 
letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, istočasno določa javni interes v 
športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju 
športa v Mestni občini Murska Sobota v okviru letnega programa športa.  
 
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se vsako leto  zagotavljajo  v proračunu Mestne občine M. 
Sobota, predsedstvo Športne zveze Murska Sobota pa aktivno sodeluje v pripravi LPŠ za 
vsako leto. 
 
V pripravi  meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Murska Sobota je 
predsedstvo Športne zveze Murska Sobota aktivno sodelovalo preko svoje komisije z 
oddelkom za negospodarske dejavnosti ter pripravilo kvaliteten predlog vrednotenja 
programov športa v lokalnem okolju. 
 
Vodstvo oddelka za negospodarske dejavnosti na MO MS je konstruktivne predloge komisije 
predstavnikov predsedstva Športne zveze M. Sobota, predvsem v delu za določitev meril in 
kriterijev o sofinanciranju LPŠ v Mestni občini Murska Sobota, sprejelo. 
 
V letu 2019 se je vrednotenje programov športa v MO MS na javnem razpisu za 
sofinanciranje LPŠ izvajalo na podlagi novega Odloka o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa ter z novo spletno aplikacijo ki je vsebinsko 
oblikovana na naslednji način. 
 
Funkcionalnosti za izvajalce: 

- Registracija/prijava v spletno aplikacijo 
- Obrazci za vnos podatkov izvajalca, ki so potrebni za izračun ovrednotenega 

programa LPŠ 
- Potrditev vpisanih podatkov - po tem izvajalci več ne morejo spreminjati podatkov 
- Priprava vloge za razpis, ki jo izvajalci potem natisnejo, podpišejo, ožigosajo in 

pošljejo po pošti  
- Kratka navodila za izpolnjevanje pri vsakem obrazcu, potrditvi podatkov, pripravi 

vloge za izpis … 
- Možnost uporabe nekaterih podatkov iz lanske prijave, za hitrejše izpolnjevanje 
- Preverjanje vpisanih podatkov in opozorila, če so podatki nepravilni oz., če kateri 

manjkajo 
Podatki izvajalca: 

- Splošni podatki izvajalca (naziv, kontaktni podatki, …) 
- Podatki o organizacijskih delavcih (predsednik, podpredsednik, ...) 
- Vadbene skupine 

- Splošni podatki vadbene skupine (naziv, kontaktni podatki, vaditelji, ...) 
- Urnik vadbe 
- Seznam uvrstitev v ligaških tekmovanjih 
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- Seznam vadečih (ime, priimek, rojstni podatki, …) 
- Seznam sofinanciranja športnih strokovnjakov 
- Seznam izobraževanja strokovnih kadrov 
- Seznam prireditev in tekmovanj, ki jih prirejajo izvajalci 
- Seznam kategoriziranih športnikov 
- Stroški športnih objektov 

Kriteriji: 
- Obrazci za vpis vrednosti točk za programe sofinanciranja iz Odloka o sofinanciranju 

LPŠ MS 
- Ti podatki so potrebni za končni izračun ovrednotenega programa 

Funkcionalnosti za urednike, komisijo: 
- Prijava v spletno aplikacijo za urednike 
- Možnost izločanja članov, vadbenih skupin, izvajalcev, ki ne ustrezajo kriterijem 
- Vpis razpoložljivih sredstev glede na letni razpis LPŠ MS po posameznih vsebinah ter 

razvojnih in strokovnih nalogah, npr.: 
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok s 

posebnimi potrebami 
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
3. Kakovostni šport 
4. Vrhunski šport 
5. Športna rekreacija in šport starejših 
6. Šport invalidov 
7. Razvojne dejavnosti v športu 
8. Organiziranost v športu 

- Izračun ovrednotenega programa na podlagi vpisanih podatkov izvajalcev, kriterijev 
in razpoložljivih sredstev, samodejen točkovni izračun zneskov po posameznih 
vsebinah (izračun se je naredil po kriterijih iz odloka o sofinanciranju LPŠ v MO MS) 

- Priprava izpisa ovrednotenega programa za posameznega izvajalca in možnost izpisa 
na tiskalnik 

- Priprava preglednice ovrednotenega programa z vsemi izvajalci, skupnimi zneski in 
možnost izpisa na tiskalnik 

- Priprava statistike o članstvu v klubih, društvih in zvezah: 
1. Preglednica statistike števila članov po starostnih skupinah, spolu za vsakega 

izvajalca, razdeljeno v skupine (individualne športne panoge, ekipne športne 
panoge, …) 

2. Preglednica skupnih vrednosti po starostnih skupinah, spolu za posamezno 
skupino 

3. Grafikoni  
 

Predstavitvena spletna stran: 
- Predstavitvena spletna stran dostopna vsem obiskovalcem brez prijave 
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- Kratek opis aplikacije in informacije o LPŠ MS 
- Pomoč pri prijavi v aplikacijo 
- Kontaktni podatki za pomoč 
- Spletni kontaktni obrazec za pomoč 
- Možnost nalaganja dokumentacije na spletno stran, dokumenti razpisa, pravilniki o 

sofinanciranju, ... 
-  

1. Statut Športne zveze Murska Sobota 

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je pristopilo k prenovi starega statuta ŠZ MS, ki je 
bil v veljavi od 1996 leta.    

Upravna enota Murska Sobota je novi Statut Športne zveze Murska Sobota potrdila dne      
16. 2. 2018.  

Po sprejetju novega Statuta Športne zveze Murska Sobota, je potrebno v naslednjem 
obdobju urediti na novo bazo podatkov o članstvu ter upoštevati pravila o sprejetju 
novega članstva po 11. in 12. členu statuta. 
 
11. člen 
Član ŠZ MS lahko postane vsako društvo, klub ali zveza društev, ki se ukvarja s športno 
dejavnostjo, sprejme Statut ŠZ MS ter v ta namen poda pisno pristopno izjavo o pristopu v ŠZ 
MS. Postopek včlanitve je opisan v 12. členu tega statuta. Z izjavo se društvo ali klub zaveže, 
da bo delovalo v skladu s statutom ŠZ MS ter plačevalo članarino. Članstvo v ŠZ MS je 
prostovoljno.  
Člani ŠZ MS so dolžni spoštovati Statut in druge predpisane splošne akte ŠZ MS ter 
upoštevati dogovorjeni obseg pravic in obveznosti skupnega pomena, ki so jih prenesli na ŠZ 
MS.  
Člani ŠZ MS so dolžni izvajati sklepe organov zveze, ki so bili sprejeti v skladu s statutom in 
druge predpisane splošne akte ŠZ MS.  
Polnopravni člani ŠZ MS sodelujejo pri delu ŠZ MS preko svojih zakonitih zastopnikov.  
 
12. člen 
Zainteresirana športna društva in klubi, ki želijo postati člani ŠZ MS, podajo pisno pristopno 
izjavo na sedež ŠZ MS.  
 
Pristopni izjavi morajo biti priloženi:  
− sklep o odločitvi, da želi društvo, klub ali zveza postati član ŠZ MS 
− odločbo o registraciji kluba, društva ali zveze pri pristojni upravni enoti (v nadaljevanju 

UE).  
 
Po prispeli pristopni izjavi, ter opravljenem razgovoru med zakonitim zastopnikom društva in 
člani Izvršilnega odbora ŠZ MS (v nadaljevanju IO ŠZ MS), se o vključitvi društva v ŠZ MS 
odloča na prvem naslednjem sestanku Skupščine ŠZ MS. Z javnim glasovanjem Skupščina ŠZ 
MS potrdi ali odkloni sprejem društva ali kluba v ŠZ MS.  
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V letu 2019 je na skupščini Športne zveze Murska Sobota obravnavana prošnja za sprejem v 
članstvo ŠZ MS naslednjih društev: 
 
1 Avto moto društvo  Štefan Kovač Murska Sobota  
2 Boksarski klub Murska Sobota 
3 AK Goričko 
4    Surf in sup klub Pomurje 
 
Vsi novi člani so glasovanjem ( 1 član se je vzdržal), sprejeti v članstvo Športne zveze Murska 
Sobota. 
 
Planinsko društvo Mura je v letu 2019 prenehalo z delovanjem in je tudi prenehalo biti član  
ŠZ Murska Sobota. Pravni naslednik je Planinsko društvo Matica ki je že član Športne zveze 
Murska Sobota. 
Iz registra članstva ŠZ MS so prav tako izbrisana naslednja športna društva ki so prenehala z 
delovanjem in so izbrisana iz registra društev ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve 
oziroma UE. 
 
1 Plesna šola Devžej 
2 Dodgeball klub Catwoman  
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2. Članstvo v Športni zvezi Murska Sobota 

Športna društva, klubi in zveze se kot osnovne športne organizacije prostovoljno združujejo v 
Športno zvezo Murska Sobota.  

 

V športno zvezo Murska Sobota je po plačilu letni članarini v 2019 bilo registriranih 54 
članov:                                            

PLAČANA ČLANARINA - 2019 
 

ZAP. 
ŠT. 

DRUŠTVO - KLUB 

1. ŽENSKI ODBOJ.KLUB SOBOTA 
 

2. 
 

VEČETIČNO KULTURNO, 
IZOBRAŽ. ŠD BAKOVCI 

3. 
 

ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 

4. 
 

JUDO KLUB ŠTORKLJICE 

5. 
 

KARATE KLUB MURA-KEN 

6. 
 

AEROBIC KLUB M.S. 

7. 
 

ŠD SPINN M.S. 

8. 
 

ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO ROMI 
PUŠČA 

9. 
 

PLESNI KLUB ZEKO 

10. 
 

KARATE KLUB M. SOBOTA 

11. 
 

ŠD PRIJAT.KAJAKAŠTVA IN RIBIŠTVA 
KROG 

12. 
 

TENIŠKA ŠOLA JAKOPINA M. SOBOTA 

13. 
 

ATLETSKI KLUB POMURJE 

14. 
 

PARTIZAN BAKOVCI 

15. 
 

JUDO KLUB M. SOBOTA 

16. 
 

DNŠ MURA 
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17. 
 

MEDOBČ.ZVEZA KLUBOV MALEGA 
NOGOMETA M.S. 

18. 
 

ŠRC NEMČAVCI 

19. OBČINSKA STRELSKA ZVEZA M.S. 
 

20. MEDOBČ.DRUŠTVO INVALIDOV 
 

 

PLAČANA ČLANARINA - 2019 
 

21. MEDOBČINSKA NOGOMETNA 
ZVEZA M. S. 

22. 
 

PLANINSKO DRUŠTVO MATICA 

23. 
 

MEDOB.DRUŠTVO SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH M.S. 

24. 
 

ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB 
POMURJE 

25. 
 

KOLESARSKI KLUB POMURJE 

26. 
 

DRUŠTVO ZA RITMIČNO 
GIMNASTIKO M.S. 

27. 
 

ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO M. 
SOBOTA 

28. 
 

NOGOMETNI KLUB RAKIČAN 

29. 
 

RIBIŠKA DRUŽINA M. S. 

30. 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO DOC M.S. 

31. 
 

KICKBOXING KLUB M.S. 

32. 
 

KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA 
CREATIV 

33. 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA 

34. 
 

SONČEK – ŠD CEREBRALNE 
PARALIZE M.S. 

35. 
 

KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA 

36. 
 

ŠD KUPŠINCI 

37. 
 

MLADINSKO DRUŠTVO 
ČERNELAVCI 

38. FITNES KRPAN M.S. 
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39. 

 
ROKOMETNI KLUB POMURJE 

40. 
 

KOŠAR.KLUB ŠTORKLJE - 
VETERANKE 

 

PLAČANA ČLANARINA - 2019 
 

41. KKK MURA KROG 
 

42. ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB 
BAKOVCI 

43. TENIŠKI KLUB M. SOBOTA 
 

44. ZDRUŽENJE ATLETSKIH SODNIKOV 
M. S. 

45. DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA 
 

46. ROMSKO DRUŠTVO NOGOMETNA 
ŠOLA PUŠČA 

47. ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA 
SLOVENIJE PUŠČA 

48. ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET 
 

49. DRUŠTVO ZA ŠPORTNO 
REKREACIJO M.S. 

50. DODGEBALL KLUB POMURJE 
 

51. STRELSKO DRUŠTVO BAKOVCI 
 

52. STRELSKO DRUŠTVO ŠTEFAN 
KOVAČ TRAP 

53. DRUŠTVO PREKMURSKIH 
MAŽORETK BAKOVCI 

54. DRUŠTVO NOGOMETNIH 
TRENERJEV MURSKA SOBOTA 
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Kategorizirani športniki v Mestni občini Murska Sobota 

  

 

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI  PO ŠPORTNIH PANOGAH 2019 

Občina 
društva Društvo OR SR MR PR  DR MLR SKUPAJ 

MURSKA 
SOBOTA AEROKLUB MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  2 0 2 

 AK POMURJE 0 0 0 0  7 5 12 
 AMD ŠTEFAN KOVAČ  0 0 0 0  0 1 1 
 DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA 

MURA 0 0 0 0  0 40 40 

 DRUŠTVO ZA ŠPORTNO 
REKREACIJO MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  0 2 2 

 JK MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  0 1 1 
 KK RADENSKA 0 0 0 0  0 1 1 
 KICKBOXING KLUB MURSKA 

SOBOTA 0 0 0 0  1 0 1 

 MOD SLEPIH IN SLABOVIDNIH 
M. SOBOTA 0 0 0 0  1 0 1 

 NTK SOBOTA 0 0 1 0  0 0 1 
 PK ZEKO 0 0 0 1  5 3 9 
 POTAPLJAŠKO DRUŠTVO 

MURSKA SOBOTA 0 1 0 0  0 0 1 

 RD SOBOTA 0 0 0 0  1 4 5 
 SONČEK - POMURSKO DRUŠTVO 

ZA CEREBRALNO PARALIZO 0 0 0 1  0 0 1 

 SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ 0 1 1 1  2 0 5 
 ŠD RADENSKA POMGRAD 0 0 0 0  9 4 13 
 ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET 0 0 0 0  0 15 15 
 ŠPORTNO DRUŠTVO BAKOVCI 0 0 0 0  0 1 1 
 ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO 

MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  1 3 4 

 TENIŠKI KLUB MURSKA 
SOBOTA 0 0 0 0  1 0 1 

 KK POMURJE  0 0 0 1  0 0 1 
SKUPAJ   2 2 4  30 80 118 
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Športniki leta 2019 v Mestni občini Murska Sobota 

NIKO FORJAN, OŠ II MURSKA SOBOTA 

Najboljši športnik na področju šolskega športa leta 2019 v Mestni občini Murska Sobota 

 

LEILA MAZOUZI, OŠ BAKOVCI 

Najboljše športnica na področju šolskega športa leta 2019 v Mestni občini Murska Sobota 

 
 

 

Osnovne šole v Mestni občini Murska Sobota z najboljšimi programi na področju šolskega 
športa v letu 2019 

OŠ I, OŠ II, OŠ III in OŠ IV so v preteklem letu sodelovale v programu za najbolj športno šolo , 
ki ga vsako leto razpiše Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in tako še enkrat 
več potrdile, da se v naši MO še vedno daje velik poudarek  vsebinsko bogatim gibalnim 
vsebinam tako v procesu šolskega predmeta ŠPORT, kakor tudi v okviru tekmovalnega 
športa.  
 
V ta namen se vsem štirim šolam podeljuje priznanje za pestro, kvalitetno in strokovno delo 
na področju šolskega športa. 
   

OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 
OŠ III. MS je v  preteklem letu v izboru za najbolj športno šolo v Republiki Sloveniji osvojila 1. 
mesto in s tem zlato plaketo, danes pa za svoje delo na področju šolskega športa prejme 
priznanje s strani inštitucij pristojnih za šport v Mestni občini Murska Sobota. 
 
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA 

Enako uspešna je bila tudi OŠ I. MS , ki je v izboru za najbolj športno šolo v Republiki Sloveniji 
osvojila 1. mesto in zlato priznanje in prav tako  prejme priznanje s strani inštitucij pristojnih 
za šport v Mestni občini Murska Sobota. 
 

OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA 
 
OŠ II se je v preteklem letu prvič vključila v program Ministerstva za izobraževanje, znanost in 
šport za najbolj športno šolo v RS ter osvojila 3. mesto in bronasto priznanje.  
 
OŠ IV, ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

V okviru šol s prilagojenim programom je OŠ IV tudi v šolskem letu 2018/19  sodelovala v 
izboru za najbolj športno osnovno šolo ter na državnem nivoju osvojila 3. mesto in bronasto 
priznanje. 
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Najboljše športnice v Mestni občini Murska Sobota leta  2019 

URŠKA MARTINEC 1. MESTO 

MIA ŽEKŠ 2. MESTO 

MAJA ČOPI 3. MESTO 

 
 

 
Najboljši športniki v Mestni občini Murska Sobota leta  2019 

KLEMEN PODGORELEC 1. MESTO 

JURE SOČIČ 2. MESTO 

KAI CIPOT 3. MESTO 

 

 
Športni dosežki, šport invalidov v Mestni občini Murska Sobota za leto  2019 

SAŠO KOVAČ 
 
DUŠAN CIGUT 

 

ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA 1. MESTO 

Najboljše športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2019 med posamičnimi 
športi 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO POMGRAD 2 . MESTO 

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKRACIJO SEKCIJA GIMNASTIKA  3. MESTO 

DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA 1. MESTO 

Najboljše moške športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2019 med 
kolektivnimi športi 

ODBOJKARSKI KLUB POMURJE DESET 2 . MESTO 

KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV SOBOTA3 . MESTO 
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Najboljše ženske športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota leta 2018 med kolektivnimi 
športi 

ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA 1 . MESTO 

 
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB POMURJE 2. MESTO 

 
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA  3 . MESTO 
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DOBITNIKI PLAKET ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA 2019 

 1 - Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota,

 

 za plaketo Športne zveze Murska 
Sobota, 50 let delovanja društva. 

Od ustanovitve društva invalidov Murska Sobota  je poteklo 50. let. Društvo je začelo 
delovati 10. maja 1969. Člani društva so začutili potrebo po gibalnih aktivnosti in tako v 
sekciji za šport postopoma ustanovili sedem panog: balinanje, kegljanje, ribolov, šah, pikado 
in streljanje z zračnim orožjem, atletika.  

Člani MDI M. Sobota se  vsak teden ukvarjajo športom z namenom sprostitve, popestritve 
vsakdana ter za izboljšanje zdravja in boljšega počutja, kar jim to športno udejstvovanje 
dejansko tudi daje. 

MDI M. Sobota je v svojem dolgoletnem obstoju navezala tudi mednarodne stike na 
področju športa.  S SC Vasakarat iz Madžarske sodelujejo že 36 let in se vsako drugo leto 
udeležijo »Savaria Cup-a«, na katerem sodelujejo športniki invalidi iz osmih držav. Pomerijo 
pa se v atletiki, šahu, kegljanju in namiznem tenisu.  

V kegljanju že 14 let sodelujejo z deželo Štajersko iz Avstrije. Na »Integra Cup-u«, ki ga enkrat 
letno organizira OZIV iz avstrijske Štajerske člani društva - invalidni otroci iz OŠ III in IV   M. 
Sobota sodelujejo na turnirju v malem nogometu in dosegajo v svojih kategorijah zelo dobre 
rezultate.  

MDI M. Sobota vsako leto v mesecu aprilu pripravi sprejem za vse športnike invalide v 
Radencih, kamor pridejo tudi gostje in Madžarske in Avstrije , obenem pa rekreativno 
tekmujejo v kegljaškem turnirju Treh dežel. 

 50. let delovanja Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota in  športno-
rekreacijskega življenja je marsikateremu invalidu med nami izboljšalo vsakdan in upamo, da 
bo tak športni duh ostal med  člani društva še naprej. 

 
  2- Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota
 

  Štefan Škraban, roj.  7. 9. 1948 

Športna pot g. Štefana Škrabana se je začela že v mladosti, ko je kot učenec in pozneje dijak 
treniral atletiko, košarko in rokomet.  Tekmoval je na krajših razdaljah (100m, 200m, 400m) 
in dosegel tudi nekaj dobrih rezultatov na republiških in državnih prvenstvih. 

Pozneje se je kot dober poznavalec atletike pridružil Atletskemu klubu Pomurje, kjer je 
deloval predvsem kot sodnik. Opravil je tudi izpit za mednarodnega atletskega sodnika in je 
poleg bronastega in srebrnega priznanja v letu 2015 prejel tudi zlato priznanje AZS za 
opravljenih več kot 500 sojenj na atletskih prireditvah. Štefan je tudi dober organizator in 
vodja prireditev, s svojimi nasveti pa vedno pomaga tudi mladim sodnikom pri sojenju na 
atletskih prireditvah. 
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4 -  KK Radenska Creativ  
 

Miran Sedonja , roj. 27. 4. 1954 

Miran Sedonja  je začel z aktivnim igranjem košarke pri KK Pomurje leta 1970. 

Uspešno je nastopal za klub vse do leta 1987, od tega 5 let v 1. državni ligi. Takoj pokončani 
igralski karieri se je vključil kot funkcionar in trener mlajših selekcij v delo KK Radenske 
Creativ. 

Bil je eden od ustanoviteljev poletne košarkarske šole leta 1992. 

V klubu je deloval vse do leta 2018,ko se je upokojil kot trener in funkcionar. 

S svojim delom na športnem področju košarke je vse od leta 1970 ogromno prispeval k 
razvoju te športne panoge v Murski Soboti in Pomurju.  

 
4 - KK Radenska Creativ 

Košarkarski klub Radenska Creativ Sobota  je nosilec košarke v pokrajini ob Muri , ki  z vsemi 
svojimi selekcijami nastopa v najvišjih državnih ligah pod okriljem KZS. 

 plaketa Športne zveze Murska Sobota, 25 let delovanja društva 

V Košarkarskem klubu Radenska Creativ Sobota prav poseben poudarek namenjajo delu z 
mladimi in jim skušajo preko košarke predstaviti zdrav, športen način življenja in jim tako 
približati košarko. V klub je aktivno vključenih preko 300 mladih košarkarjev od najmlajših 
pionirjev pa vse do mladincev oziroma najstarejše selekcije članov.  

Na številnih osnovnih šolah v Pomurju izvajajo košarkarsko šolo, kjer se najmlajši začetniki 
spoznavajo z osnovnimi elementi košarkarske igre in preko igre naredijo prve resne 
košarkarske korake.                                                                                                                                                                      
Da so pri delu z mladimi zelo uspešni in dobri, potrjujejo dosežki klubskih selekcij, ki 
nastopajo v najvišjih državnih ligah.  

Izpostaviti pa velja še Poletno košarkarsko šolo, ki jo vsako leto organizirajo v času poletnih 
počitnic, kjer lahko mladi aktivno preživijo del počitnic in nadgradijo svoje košarkarsko 
znanje. Poletna košarkarska šola poteka neprekinjeno že od leta 1992 in velja za poletno 
šolo, z najdaljšo tradicijo v Pomurju in Sloveniji. 
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ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH-DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 

 

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 2019 

 

Športna zveza Murka Sobota v sodelovanju z občinskimi podjetji ter javnimi zavodi organizira 
Športne igre zaposlenih - Delavske športne igre. 

Namen projekta je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti ter preko športne 
aktivnosti, druženja in zabave krepiti vez med gospodarstvom in športom. 

Športne igre zaposlenih sestavljajo tekmovanja v desetih  športnih panogah 

Projekt je zasnovan kot tekmovanje ekip zaposlenih v podjetjih, javnih zavodih in sorodnih 
organizacijah iz Mestne občine Murska Sobota. 

Vsi se zavedamo, da s športno aktivnostjo ohranjamo zdravje in vitalnost ter tako veliko lažje 
opravljamo delovne obveznosti. Včasih na to žal “pozabimo” ali pa je ostalih aktivnosti 
preprosto preveč, zato zdrav duh v zdravem telesu izgubi kakšno mesto na lestvici prioritet. 

Žal že dalj časa opažamo, da se število udeležencev zmanjšuje oziroma interes za tovrstno 
športno udejstvovanje upada. V letu 2019 se je namesto 11 različnih športnih panog, izvedlo 
tekmovanje v zgolj treh disciplinah, tudi se je zmanjšalo število prijavljenih ekip oziroma 
organizacij. V letu 2020 bi bilo smotrno razmisliti o drugačni organizaciji iger oziroma ŠIZ-DŠI 
prilagoditi časovno in organizacijski v drugačni obliki. 
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Končni rezultat tekmovanja: 

Območni policijski sindikat 1. mesto 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 2. mesto 

Zdravstveni dom Murska Sobota 3. mesto 

 

 

 

  

 
 
 
 

ČETRTI ŠPORTNO KULTURNI IN AVANTURISTIČNI FESTIVAL 
ŠKAFOVE IGRE 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



26 
 

Športna zveza Murska Sobota je podprla prizadevanja Mladinskega društva Černelavci ki  je 
pripravilo svoj 4. Športno kulturno avanturistični festival. Dogajanje je potekalo že četrtič v 
petek in v soboto 30 in 31. 8. 2019 v športnem parku v Černelavcih.  
V petek so priredili tradicionalni ŠKAFOV šahovski turnir, kjer so najboljšim podelili kolajne in 
priznanja. 
V soboto so izvedli že 4. tradicionalne ŠKAFOVE IGRE.   
Tudi letos so organizatorji pripravili pester nabor vodnih in zabavnih iger. Tekmovalci so se 
med drugim pomerili v igrah Titanic, gremo se potapljat, Žejden mornar, v kmici se zaklad 
težko najde.  
Tekmovalo je sedem ekip, med katerimi je bila naj bolj uspešna  Malarska ekipa. Ob tem so 
se predstavili tudi športne ekipe Ženski odbojkarski klub Sobota, Kickboxing klub Murska 
Sobota, ŽNK Pomurje, HK Moravske Toplice, KK Radenska Creativ ter društvo za ritmično 
gimnastiko Murska Sobota. 
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53. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC V ATLETIKI RAVNE NA KOROŠKEM 2019 

Občinska reprezentanca Mestne občine Murska Sobota v atletiki se je že triinpetdesetič 
udeležila tekmovanja v Krosu občinskih reprezentanc. V soboto, 12.10. je v Ravnah na 
Koroškem potekal že tradicionalni kros, kjer so naši člani in članice zelo uspešno zastopali 
mestno občino Murska Sobota in osvojili skupno odlično drugo mesto. 

 
Najboljšo posamično uvrstitev je dosegla pri članicah z zmago Vesna Hozjan (3000 m).  Aleš 
Zver je bil drugi pri članih (5000 m). Drugo mesto sta še osvojila Tvit Trajbarič (pionirji 2007) 
in Jožica Franc pri starejših mladinkah. Tretja je bila Lara Horvat (pionirke 2007). Ekipno v 
posamičnih kategorijah 1. mesto pionirke 2007 (Lara Horvat in Petja Fišinger), 2. mesto kar v 
treh kategorijah (pionirke 2005 (Maruša Erjavec in Živa Smej) , pionirke 2006 (Lara Gomboc 
in Rengeo Marija Lucija) ,star. mladinke (Franc Jožica in Julija Žižek). Tretje mesto pa ekipe 
pionirji 2007 (Tvit Trajbarič in Val Hajdenkumer), pionirke 2004 (Leoni Horvat in Zoja Horvat)  
in ml. mladinci (Maj Janža in Alen Baša). 
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Na atletskem stadionu pri Osnovni šoli I Murska Sobota je v letu 2019 nabavljena in  
postavljena nova atletska blazina namenjene skokom v višino za učence in se uporablja v 
učnem procesu ter za potrebe šolskih športnih atletskih tekmovanj v pomurski regiji. Stara 
atletska blazina je premeščena na športno površino pri Osnovni šoli II v Murski Soboti. ŠZ MS 
je aktivno sodelovala pri izbiri pomembnega športnega rekvizita, investicijo je izvedla Mestna 
občina Murska Sobota. 

NOVA ATLETSKA BLAZINA  

Športna zveza Murska Sobota je v letu 2019 na zunanjih igriščih Partizana namestila mreže 
na  gole ter postavila mrežo za igranje odbojke.  Mreže, ki bodo trajno postavljene, so 
namenjene vsem obiskovalcem športnih igrišč, od najmlajših, pa do tistih najstarejših 
populacij. 

NAMESTITEV MREŽ NA IGRIŠČIH PARTIZANA 

Športna zveza Murska Sobota je na pobudo Namiznoteniškega kluba Sobota podprla 
organizacijo Občinske Lige v Namiznem tenisu. V letu 2019se je začela druga sezona 
Občinske lige MO M. Sobota. Tekme so ponovno vsak ponedeljek ob 18:30 na OŠ3 v MS. 
Letos je prijavljenih 7 ekip, med njimi tudi Sobota mladi, ki so v prvem kolu presenetili ekipo 
Spin( v lanski sezoni 2. mesto ) in jih premagali s 7:3. Pred prvim kolom je bila še podelitev 
lanskim prvim trem ekipam, katerim je pokale in medalje ter priznanja podelil sekretar 
Športne zveze M. Sobota g. Goran Gutalj. 

OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU 
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Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je že v letu 2018 na organe OKS-ZŠZ podalo 
pobudo oziroma predlog, da se v Mestni občini Murska Sobota ustanovi regijska pisarna 
OKS–ZŠZ. Za to, da Športna zveza Murska Sobota postane nosilka regijske pisarne, obstaja 
veliko utemeljenih razlogov: 

POBUDA ZA USTANOVITEV REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ V MESTNI OBČINI MURSKA 
SOBOTA 

1.) Mestna občina Murska Sobota je edina mestna občina v Pomurju. 
2.) Murska Sobota je po vseh kazalcih regijsko središče Pomurja. 
3.) Športna zveza Murska Sobota je številčno najmočnejša in največja športna zveza v 

regiji, saj je vanjo vključenih  preko 60 športnih društev. 
4.) ŠZ MS ima tudi najdaljšo tradicijo delovanja v Pomurju, saj bo v kratkem 

praznovala svojo 60 obletnico obstoja. 
5.) V MOMS imajo svoje sedeže sledeče organizacije: Medobčinska nogometna zveza 

Pomurja (MNZ), Romska športna zveza Slovenije, Rokoborska zveza Slovenije, 
Zveza za hokej na travi Slovenije. Z vsemi naštetimi nacionalnimi oz. regijskimi 
organizacijami je Športna zveza M. Sobota v vsakodnevni interakciji in z njimi že 
vrsto let odlično sodeluje.  

6.) ŠZ MS zelo dobro sodeluje in je tesno povezana tudi z vsemi ostalimi Športnimi 
zvezami v Pomurju, predvsem kar se tiče programov Mali sonček, Zlati sonček in 
Krpan. Preko naštetih programov ŠZ MS koordinira vse vrtce v regiji ter vsa 
športna tekmovanja osnovnih in srednjih šol v Pomurju. 

Praksa ustanavljanja regijskih pisarn po Sloveniji kaže, da imajo regijsko pisarno OKS-ZŠZ 
ustanovljena vsa mesta v Sloveniji, razen mesta Murska Sobota. 

Vodstvo ter predsednik OKS-ZŠZ so se v letu 2018 zavezali da bodo predmetno problematiko 
preučili in se opredelili glede predloga in pobude ŠZ MS po volitvah vodstva OKS-ZŠZ 
Slovenije oziroma v novem mandatnem obdobju. 

Žal v letu 2019 na strokovno utemeljeno pobudo nismo dobili pozitivnega odgovora. 
Prizadevanja predsedstva Športne zveze Murska sobota bodo v prihodnosti tudi usmerjena 
na končni cilj da se v Mestni občini Murska Sobota ustanovi regijska pisarna OKS–ZŠZ  ter, da 
Športna zveza Murska Sobota postane nosilka regijske pisarne OKS-ZŠZ. 
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VRTEC : MURSKA SOBOTA – 8 ENOT 

MALI SONČEK 2019 
sodelujoči otroci 

 Vzgojiteljica:  2-3 let 
MODRI 

3-4-let 
ZELENI 

4-5 let 
ORANŽNI 

5-6 let 
RUMENI 

knjižice 
2018-19 

1. NATAŠA GUTMAN    21  
2. MAJDA KROPEC    22  
3. ŠPELCA BOBIČ 14    2 
4. JOŽICA KOVAČEC   20  2 
5. ZORA KANTAR 14    13 
6. VALENTINA NEMEC 7 10   7 
7. SUZANA KOROŠEC  7 11   
8. DANA ŽEK 1 17   2 
9. BARBARA MAJC 5    8 
10. SANDRA ROUŠ JAKOB 13    2 
11. ZDENKA BARBER  11 8  2 
12. DVORŠAK JOLANDA   4 17 10 
13. MATEJA SRAKA 14    4 
14. SELMA ŠALIKA   15 4 1 
15. NATAŠA LAZAR 14     
16. VIKTORIJA KONTREC    22 6 
17. RENATA HOZJAN 4 14   12 
18 DANICA ROŠKAR  6 15   
19. MARTINA MATAJ  2 6 10 1 
20. CVETKA GAŠPAR 7 5    
21. BRANKA CASAR 2    2 
22. METKA KOTAR  4 6 8 4 
23. KATARINA ROZMARIČ 11    4 
24. TINA BRANŠPERGER 13    12 
25. LIDIJA TRATNJEK 2 15   14 
26. ANICA MESARIČ 3 14   4 
27. NIVES ČAGRAN   22  6 
28. MAJA RODINGER  8 12  1 
29. TATJANA ŠIŠKO    21  
30. FRIDA CӦR   3 16 3 
31. KLAUDIJA RAJNAR 3    2 
32. IVANKA ŠEBJANIČ 6 4 8   
33. ANITA NOVAK   7 13  
34. OLGA TITAN 3 17 11 12 1 
35.       
  

SKUPAJ: 
136 134 148 166 126 

 

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, sta bila pripravljena prilagojena programa 
Mali sonček, Zlati sonček in Krpan za otroke s posebnimi potrebami.  
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REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2019 

 PRIHODKI:  

1. Sofinanciranje LPŠ MO M. Sobota 26.900,00 
2. Fundacija za šport  6.561,00 
3. Članarine klubov, društev in zvez      975,00 
4. DŠI-sofinanciranje 330,00 
5. Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj občin in šol- PC 

Pomurje 
3.279,30 

6. Zavod za šport RS Planica    5.296,67 
7. Donacije, nadomestila in ostali prihodki 350,00 
8. Drugi prihodki – bančne obresti 83,02 
 SKUPAJ PRIHODKI: 43.774,99 
 ODHODKI:  

1. Stroški drobnega inventarja 866,71 
2. Stroški pisarniškega materiala 360,30 
3. Stroški izdelave knjige 3.955,61 
4. Stroški opreme 958,80 
5. Vzdrževanje spletne strani 1.500,00 
6. Halcom 79,30 
7. Računovodske storitve 1.500,00 
8. Stroški tekmovanja in sodnikov 12.814,64 
9. Amatersko delo sekretarja bruto 3.799,92 
10. Pokali, medalje , plakete 2.096,57 
11. Potni stroški program naučimo se plavati in kros občinskih 

reprez. 
751,58 

12. Najemnine 591,73 
13. Potni stroški in stroški predsedstva 2.863,60 
14. Plačana provizija banki 539,89 
15. Stroški reklame in reprezentance 396,10 
16. Telekomunikacijske storitve 1.143,30 
17. PTT stroški 54,63 
18. Bančne obresti 66,58 
19. Članarine OKS , ŠUS 140,00 
20. Dotacije za program z gibanjem v počitnice 3.000,00 
21. Drugi stroški in odhodki  902,00 
22.   
23.   
24.   
 SKUPAJ ODHODKI:  38.381,26  

 
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI:                                          
5.393,73 
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PROGRAM ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2020 
 

IZVEDBA OSREDNJIH NALOG V ŠPORTNI ZVEZI MURSKA SOBOTA 

- priprava gradiva za seje predsedstva ŠZ MS, 
- priprava gradiva za letne skupščine ŠZ MS, 
- uresničevanje sklepov sprejetih na sejah predsedstva in skupščine, 
- aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev za MO MS za programe v šolskem 

športu Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in akciji Naučimo se plavati.  
- športni rekreaciji, spremljanje šolskih občinskih in medobčinskih tekmovanj, 
- skrb za pripravo programov na področju športne rekreacije ter izvedb akcij in 

prireditev v različnih športnih dejavnostih, 
- sodelovanje z MO MS v pripravi pomembnih aktov in listin za področje športa, 
- priprava predlogov ter potrditev LPŠ v lokalni skupnosti. 

Tudi v letu 2020 bomo na letni skupščini podelili plakete Športne zveze M. Sobota  
posameznikom, klubom, društvom in zvezam. 

V prvi polovici decembra 2020 bo predsedstvo pripravilo liste najboljših športnih rezultatov v 
tekočem letu ter izvedlo glasovanje o izboru za najboljše športnice, športnike, kolektivne in 
posamične športe, najboljše v šolskem športu ter v sodelovanju z Zavodom za kulturo, 
turizem in šport  Murska Sobota organiziral prireditev ŠPORTNI DOSEŽKI V MESTNI OBČINI 
MURSKA SOBOTA. 

 

Interesni programi športa otrok in mladine 
V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS so interesni programi športa otrok 
in mladine del športne vzgoje, ki poteka zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. 
Na državni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo programe »Mali sonček«, »Zlati 
sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati«, »Šolska športna tekmovanja in prireditve« ter 
»Hura, prosti čas«. Z njimi uresničujemo različne cilje interesne športne vzgoje, kot so 
razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, 
spoštovanje »fair playja«, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja itd. Njihova značilnost so 
široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija. 

 

 

 

 



33 
 

                                     Področni center (PC) Pomurje 

Vodi področni koordinator, koordinatorji programov pa usklajujejo enega ali več interesnih 
programov športa otrok in mladine.  Vodja področnega centra PC Pomurje je Goran Gutalj. 

Koordinatorji programov

Vodja področnega centra opravlja naslednje naloge: 

: Mali sonček, Zlati sonček in Krpan – Goran Gutalj, šolska športna 
tekmovanja OŠ – Peter Jutršnik, šolska športna tekmovanja ŠŠ - Ivo Ropoša, program 
Naučimo se plavati – Zoran Kos,  Hura, prosti čas – Goran Gutalj. 

• usklajuje celostno promocijo interesnih programov športa otrok 

in mladine, 

• spodbuja vključevanje šol, društev, lokalnih skupnosti itd. v interesne 

programe športa otrok in mladine, 

• se dogovarja o financiranju programov s strani lokalnih skupnosti, 

• zbira in analizira podatke o vključenosti otrok v programe, 

• skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica 

ter izvajalci. 

Športni program »Mali sonček«  

je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je 
obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/športnimi 
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih 
otrok NI! Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi 
otroci, seveda po ustreznem procesu. 

Sestavljen je iz štirih stopenj: 

»Mali sonček« – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti, 

»Mali sonček« – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti, 

»Mali sonček« – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti, 

»Mali sonček« – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti. 

»Mali sonček« otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo 
programa pa s priznanjem. Vsebine programa (vožnja s poganjalčki, igre brez meja, rolkanje, 
ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na 
tekmovalnosti 

Bistvo gibalnega/športnega programa »Mali sonček« ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni 
osvajanje priznanja in nagrade, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v 
programu in ne storilnost, zato je program izveden tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za 
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manj zmogljive otroke. Izvajalci največ pozornosti posvetijo igri in vadbi, prijetni in 
prilagojeni otroku. Otrok naj uživa v gibanju in naj se veseli svojega napredka! Tekmuje naj 
sam s sabo, ponosen naj bo na svoje razvijajoče se sposobnosti in gibalno znanje. Postopoma 
bo postal spretnejši, močnejši, hitrejši, bolj vzdržljiv, vedno več gibalnih nalog bo lahko 
opravil samostojno. Otrok se bo postopoma naučil zaznavati svoj napredek in ga doživljati 
kot uspeh, ne glede na dosežke vrstnikov.  

Športni program »Zlati sonček« 

je namenjen otrokom, starim od pet do osem let, je obogatitev otrokovega prostega časa s 
športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo 
daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je 
program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja in 
sposobnosti. 

Športni program »Krpan«  

je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od devet do enajst let. 
Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z 
osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti 
čas. 

Namen obeh programov Zlati sonček in Krpan je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, 
predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih 
obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem 
udejstvovanju. Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini 
gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij 
umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali 
zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in 
prilagojena otroku. programoma lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in 
dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin, kot so rolkanje, smučanje, drsanje, plavanje, 
pohodništvo, spretnosti z žogo, pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom 
(»Hura, prosti čas«). 

V devetnajstih letih izvajanja se je v programa uspešno vključilo že več kot milijon otrok.  

Novosti: 

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega 
finančnega mehanizma, sta bila pripravljena prilagojena programa Mali sonček, Zlati sonček 
in Krpan za otroke s posebnimi potrebami.  

Program »Naučimo se plavati« 

Osnovni namen je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine. 
Program zajema plavalne tečaje in preverjanje znanja plavanja ter sega v predšolsko, 
osnovnošolsko in tudi srednješolsko obdobje. 



35 
 

 Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju 
nekaterih plavalnih vsebin in programov, s katerimi imajo slovenski otroci v obdobju 
odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že v predšolskem obdobju v okviru 
programa »Mali sonček« in v prvem razredu osnovne šole v okviru »Zlatega sončka« je 
otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo. V šoli lahko nudijo veliko 
pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v drugem ali tretjem razredu, šolo 
v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni 
tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s 
plavalno vsebino. Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, 
lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi 
tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja. 

Šolska športna tekmovanja in prireditve 

so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, 
so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na 
lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so tako učencem in 
dijakom, vključenim v redni proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še 
ni ena od življenjskih vrednot. 

Namen in cilji 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke, 
učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni 
na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja pravi 
smisel. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in 
društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in 
društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi 
programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze. Spodbujati velja vzgojne možnosti 
šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru, 
samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, 
spoštovanje vloženega truda) ter v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja. 

Organizacijska izhodišča 

• V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso 

vključeni v klubska tekmovanja. 

• Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj organizirajo 

razredna in šolska tekmovanja ter se nato vključijo v 

občinsko, področno in državno tekmovanje. 

• V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti učence, 

dijake, pedagoške delavce, starše, predstavnike društev in lokalnih 

skupnosti. 
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• Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi učenci, športnimi 

pedagogi in ravnateljem ob pomoči odgovornih za šport na lokalni 

ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez. 

• Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj eno občinsko tekmovanje. 

• Vsako področje oziroma šola s področja naj izpelje vsaj eno tekmovanje 

na državni ravni. 

Program »Hura, prosti čas«, 

je namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in med počitnicami 
preživeti na športnih površinah in v družbi svojih vrstnikov. Prednost programa je predvsem 
v tem, da si mladi sami izbirajo vsebine, čas udeležbe in način vključevanja v program. 

Cilji: 

• povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v 
prostem času, 

• povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje, 

• povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine 
(šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti ...) in zagotavljati ustrezna finančna 
sredstva. 

 

 

1. ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH-DELAVSKE ŠPORTNE IGRE ( PRILAGODITI NA NOVO) 

ŠPORTNA REKREACIJA IN PRIREDITVE: 

2. VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI-sodelovanje z DŠR M. Sobota 
3. SOORGANIZACIJA PRIREDITEV SOBOŠKI TEK, SPOMINSKI TEK in MIKLAVŽEV POHOD 

v sodelovanju z ZKTŠ M. Sobota 
4. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC 
5. OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU 
6. ŠKAFOVE IGRE 
7. DOCMEDNARODNI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU 
8. REKREACIJSKI TURNIR V ODBOJKI 8 MAREC BAKOVCI 
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ZBORNIK ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI 100 LET 

V letu 2020 bo 100-ta obletnica organiziranega športa v MO MS. V skladu s tem smo že v letu 
2016 pristopili k aktivnostim za pripravo in izdelavo knjige, v kateri bodo zajeti vsi 
pomembni športni dogodki v občini Murska Sobota v obdobju med 1920 ter 2020 letom. V 
letu 2019 je bilo potrebno zbrano gradivo dopolniti, urediti, vsebino lektorirati te 
oblikovati končno podobo knjige kar smo opravili že začetkom meseca novembra. Knjiga 
ob 100 obletnici organizirane športne dejavnosti je končana in pripravljena za izdelavo. 

Par besed cenzorja o knjigi: 

Dr. Rajko Šugman 

Ko dobiš v roke gradivo, ki obsega več kot 850 strani,  se najprej  vprašaš, kaj je v tem 
gradivu pomembnega, da je tekstovno in slikovno tako bogato in obsežno ter kdo so pisci? 
Berem in razmišljam: ….. šport kot prvina obče kulture, šport kot prvina človekovega 
udejstvovanja, šport kot prvina razvedrilo, zdravja, druženja, sodelovanja, nacionalnega 
ponosa …. šport kot rezultat naprezanja človeka 'biti boljši - najboljši'. 
 
Pisci, več kot štirideset  jih je, so se lotila izjemno pomembnega in hvaležnega  dela: zapisati 
in tako ohraniti zanamcem športno (in kulturno) dediščino v središču najbolj severnega dela 
naše domovine - Murski Soboti (mimogrede: del zapisov sega tudi v pri mestne Murske 
Sobote). Takega zapisa o športu za to območje Slovenije doslej še ni in zelo malo jih je, če 
sploh so, za druga velika slovenska mesta….. 
 

V letu 2019 je organizacijski odbor za oblikovanje programa za proslavo v sestavi Milica 
Menart, Brigita Perhavec in Goran Gutalj,  začel z aktivnostmi za organizacijo slavnostnega 
dogodka (prireditve) ob 100 obletnici organizirane športne dejavnost v naši občini, ki bi 
bila izvedena 20. marca  2020 v Gledališču park v Murski Soboti. Prav tako na ta dan je bila 
predvidena predstavitev knjige širši javnosti v hotelu Zvezda v Murski Soboti. Zaradi znanih 
dogodkov v zvezi s Corona virusom smo obe prireditve prestavili za nedoločen čas.  

Športna zveza Murska Sobota bo tudi v letu 2020 usmerjena k promociji športa kot zdravega 
načina življenja v vseh starostnih obdobjih. V ta namen bo Športna zveza Murska Sobota na 
področju športa še naprej sodelovala z Zavodom za kulturo, turizem in šport  Murska 
Sobota pri soorganizaciji ter  izvedbi tradicionalnih športnih prireditev. 

Na področju športne vzgoje otrok in mladine bo Športna zveza Murska Sobota v sodelovanju 
z ustreznimi institucijami še naprej skrbela za vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšanje 
interesne športne vzgoje. Tako bomo z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi 
programi v letu 2020 skušali dvigovati  motivacijo otrok in mladine za aktivno ukvarjanje s 
športom. 

Osnovni cilj ostaja torej kvalitetna ponudba aktivnosti na področju šolskega športa (šport 
otrok in mladine), na področju športne rekreacije ter vključevanje občanov vseh starostnih 
kategorij v športne dejavnosti. 
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Tudi v letu 2020 bomo upoštevali novi Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023 in 
sledili njegovim temeljnim ciljem: 

- povečati delež športno dejavnih odraslih občanov na 70% 

- v skupnem deležu povečati delež redno športno dejavnih odraslih občanov za 5 
odstotnih točk 

- povečati delež športno dejavnih prebivalcev občine v strokovno vodenih programih 
za 3 odstotne točke  

- povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3% 

- obdržati število vrhunskih športnikov v MOMS 

ter povečati prepoznavnost športa v MOMS kot pomembnega družbenega podsistema. 

Poslovanje Športne zveze M. Sobota, bo le to v letu 2019 podvrženo prilagajanju številnim 
spremembam, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje na lokalni in državni ravni.  

S 1.1. 2018 je stopil v veljavo Nov Zakon o športu. Številne spremembe, ki se predvidevajo z 
začetkom veljavnosti novega zakona smo v letu 2019 z aktivnim sodelovanjem s predstavniki 
športnih društev, klubov in zvez,  uspešno implementirali  v  odloke, pravilnike in ostale 
predpise na področju športa na lokalni ravni.  

V letu 2019  se je javni razpis o sofinanciranju LPŠ v MO MS izvedel v skladu z novim 
Odlokom  o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v MOMS. Novost je tudi aplikacija za 
vrednotenje programov športa, sekretar Športne zveze je vsako leto v razpisnem obdobju na 
razpolago športnim društvom in jim zagotavlja pomoč pri izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije. 

V letu 2020 se bodo nadaljevale aktivnosti za tiskanje ter promocije knjige Oris zgodovine 
športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let. 

V letu 2019 so po nekajletnem premoru stekle aktivnosti za udeležbo našega mesta na 
Mednarodnih igrah mladih. Mestna občina Murska Sobota se je vrsto let udeleževala 
tovrstnih športnih srečanj namenjenih mladim.  

Na 10. seji predsedstva se je z glasovanjem izbralo novega  koordinatorja za  54. 
Mednarodne igre mladih po ustaljeni praksi in sicer  predsednika ŠZ MS  g. Andreja 
Gombošija. Pred njim je funkcijo opravljal bivši predsednik Športne zveze Murska Sobota g. 
Stanko Kerčmar. 

Na 14. seji predsedstva Športne zveze Murska Sobota je predsednik predstavil pogoje za 
udeležbo na športnih igrah mladih, ki bodo naslednje leto na Madžarskem v mestu 
Kecskemét Razložil je, da se v skladu z dogovorom z županom reprezentanca športnikov iz 
MO MS tekmovanja udeleži. Predsednik je navedel tudi športne panoge, predstavniki katerih 
so vabljeni na mednarodne Igre mladih.  

Po razpravi je bil sprejet sklep, da se izberejo športniki, ki bodo predstavljali našo občino na 
športnih igrah. 



39 
 

Predsednik in sekretar se povežeta s športnimi društvi MO MS in koordinirata predloge za 
udeležence iz naslednjih športnih panog:  
nogomet, tenis, judo, košarka, atletika, odbojka (Ž+M), namizni tenis. 
 
 
V času nastajanja knjižice Soboški šport smo dobili informacijo, da so Mednarodne igre 
mladih v madžarskem mestu Kecskemét  za leto 2020 zaradi Corona virusa odpovedane. 
  

 

Pripravil: 

Goran Gutalj 
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